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ΣΑΞΙΓΙΩΣΙΚΟΤ ΠΡΑΚΣΟΡΔ

ΘΔΜΑ: «Ππόζκληζη εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ για ηη διοπγάνωζη 3ήμεπηρ
εκπαιδεςηικήρ εκδπομήρ ηος Γ/ζίος Λάππα ζηη Θεζζαλονίκη»
ην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγσγήο ηαδηνδξνκίαο ηνπ Γπκλαζίνπ Λάππα κε ζέκα «Έθδνζε
πεξηνδηθνύ ζρνιηθνύ εληύπνπ ζύκθσλα κε ην πξόηππν δνκήο & νξγάλσζεο ησλ επηρεηξεκαηηθώλ
κνλάδσλ Σύπνπ» δηνξγαλώλεηαη 3ήκεξε εθπαηδεπηηθή εθδξνκή-επίζθεςε ησλ ζπκκεηερόλησλ ζην
Πξόγξακκα καζεηώλ ηνπ ζρνιείνπ καο κε πξννξηζκό ηε Θεζζαινλίθε. Γηα ηνλ ζθνπό απηό ε
Γ/λζε ηνπ Γπκλαζίνπ Λάππα θαιεί ηα ηαμηδησηηθά γξαθεία πνπ ελδηαθέξνληαη να ςποβάλοςν
αςηοπποζώπωρ ζηο Γπαθείο Γ/νζηρ ηος Γςμναζίος Λάππα μέσπι 08/02/2019, εκέξα
Παξαζθεπή θαη ώξα 12:00 ην κεζεκέξη, θιεηζηή έληππε πξνζθνξά γηα ηελ αλάιεςε ηεο
δηνξγάλσζεο ηεο εθδξνκήο κε ηα παξαθάησ ζηνηρεία:
Α. Ημεπομηνία εκδπομήρ: από Πέκπηε 11/04/2019 έσο άββαην 13/04/2019
Β. Ππόγπαμμα εκδπομήρ:1
Πέμπηη 11/04/2019
* Αλαρώξεζε από ην Γπκλάζην Λάππα, ώξα 08:00 π.κ.
* Άθημε ζηε Θεζ/λίθε , κε ελδηάκεζε ζηάζε, ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν θαη γεύκα.
* Μεηάβαζε ζην Σκήκα Γεκνζηνγξαθίαο & ΜΜΔ ηνπ ΑΠΘ 2
* Πεξηήγεζε ζηελ πόιε ηεο Θεζ/λίθεο, δείπλν θαη επηζηξνθή ζην μελνδνρείν.
Παπαζκεςή 12/04/2019
* Πξσηλό θαη αλαρώξεζε ζηηο 09:30 πκ γηα ηα ζηνύληην ηεο ΔΡΣ3 (Παξαθνινύζεζε δσληαλνύ
γπξίζκαηνο θαη ζπλνκηιία κε δεκνζηνγξάθνπο)
1

Το Πρόγραμμα δφναται να τροποποιηθεί λόγω ανωτζρασ βίασ ή κωλφματοσ τινϊν εκ των ςυμμετεχόντων. Ωςτόςο,
οι αλλαγζσ αυτζσ δεν αναμζνεται να παρεκκλίνουν ςημαντικά και προβλζπεται η ζγκαιρη ενημζρωςη του
ταξιδιωτικοφ γραφείου
2
Η επίςκεψη αυτή ενδζχεται να πραγματοποιηθεί το απόγευμα τησ επόμενησ ημζρασ. Αναμζνεται η οριςτική
απάντηςη από τη Σχολή.

* Πεξηήγεζε ζηελ Άλσ Πόιε θαη ηα Βπδαληηλά Σείρε (Δπηαπύξγην, Πύξγν Σξηγσλίνπ θ.ά.)- γεύκα
* Δπηζηξνθή ζην θέληξν ηεο πόιεο θαη επίζθεςε ζηελ έθζεζε ζρνιηθώλ εθεκεξίδσλ ππό ηελ
αηγίδα ηεο εθεκεξίδαο ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ.3
* Γείπλν θαη πεξηήγεζε ζηε λπρηεξηλή Θεζζαινλίθε. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν
άββαηο 15/04/2019
* Πξσηλό θαη αλαρώξεζε ζε ζηνρεπκέλα ζεκεία ηνπ θέληξνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο νκαδηθήο
δεκνζηνγξαθηθήο δξάζεο
* Οινθιήξσζε ηεο δξάζεο – Αλαζηνραζκόο θαη επηζηξνθή ζην μελνδνρείν.
* Γεύκα θαη αλαρώξεζε γηα Λάππα (κε ελδηάκεζε ζηάζε)
Γ. Απιθμόρ ζςμμεηεσόνηων μαθηηών: 13 (09 αγόξηα θαη 04 θνξίηζηα)
ςνοδοί καθηγηηέρ : 02
Γ. Γιαμονή: ζε ξενοδοσείο ηξηώλ (***) ή ηεζζάξσλ (****), απαξαίηεηα κε πξσηλό ή/θαη κε
εκηδηαηξνθή, ζην θέληξν ηεο πόιεο. Σα δωμάηια για ηοςρ μαθηηέρ είλαη επηζπκεηό λα είλαη
δίθιηλα/ηξίθιηλα, ελώ ησλ ζπλνδώλ κνλόθιηλα (2). Δπηζπκνύκε δσκάηηα ζηνλ ίδην ή ζε
δηαδνρηθνύο νξόθνπο θαη πάλησο όρη ζε άιια θηήξηα.
Δ. Μεηαθοπά - Μεηακίνηζη: κε ιεσθνξείν πνπ ζα πιεξνί όιεο ηηο πξνδηαγξαθέο
θαηαιιειόηεηαο –ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. Σν ιεσθνξείν ζα πξέπεη λα είλαη ζηε
δηάζεζε ηνπ αξρεγνύ εθπαηδεπηηθνύ ηεο εθδξνκήο θαη ζα κεηαθηλείηαη ζύκθσλα κε ην νξηζηηθό
πξόγξακκα θαη ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηεο εθδξνκήο. [Σν δήηεκα ηνπ ελόο (1) ή δύν (2) νδεγώλ
καο αθνξά κόλνλ θαηά ηελ πεξίπησζε πνπ δελ δύλαηαη ν έλαο νδεγόο λα είλαη δηαζέζηκνο πέξαλ
ζπγθεθξηκέλσλ σξώλ θαη γηα ηνύην ζα πξέπεη λα δεισζεί εθ ησλ πξνηέξσλ].

Η πποζθοπά θα πεπιλαμβάνει (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ):
1. Σν ζπλνιηθό θόζηνο ηνπ ηαμηδίνπ (κεηαθίλεζε θαη δηακνλή) θαη ην θόζηνο ανά μαθηηή (κε ηνπο
θόξνπο εκεξήζηαο δηακνλήο αλά δσκάηην)
2. Πξόζζεηε αζθάιηζε θάιπςεο εμόδσλ ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο θαη αζζέλεηαο (Τπνρξεσηηθή)

3.
* Άδεηα θπθινθνξίαο (θσηνηππία / θαηά πξνηίκεζε κεηά ην 2005)
* Φσηνηππία Γειηίσλ Καηαιιειόηεηαο
* Φσηνηππία αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ ησλ ιεσθνξείσλ
* Γειηία Διέγρνπ ΚΣΔΟ
* Τπεύζπλε δήισζε όηη ην Γξαθείν δηαζέηεη ην εηδηθό ζήκα ιεηηνπξγίαο ζε ηζρύ
4. Άλλοι όποι :
α. Αζθάιηζε επζύλεο δηνξγαλσηή (Tν ζρνιείν επηζπκεί ηελ πξόβιεςε ηεο επηζηξνθήο ησλ
ρξεκάησλ ζε καζεηή ζε πεξίπησζε πνπ γηα απνδεδεηγκέλνπο ιόγνπο αλσηέξαο βίαο ή
αηθλίδηαο αζζέλεηαο καηαησζεί ε ζπκκεηνρή ηνπ. Θα πξέπεη λα πξνβιεθζεί θαη ε ζπγθεθξηκέλε
απαίηεζε, ζηελ πξόζζεηε πξναηξεηηθή αζθάιεηα).
β. ε πεξίπησζε πνπ ε εθδξνκή δελ πξαγκαηνπνηεζεί ιόγσ αλσηέξαο βίαο ή έιιεηςεο εγθξίζεσο
κεηαθίλεζεο, δελ ζα ππάξμεη καμία οικονομική επιβάπςνζη γηα ην ζρνιείν.
3

Σε περίπτωςη που υλοποιηθεί ςήμερα η επίςκεψη ςτο ΑΠΘ, η ςυγκεκριμζνη δράςη θα πραγματοποιηθεί την
προηγοφμενη ημζρα.

γ. ην πξνζθεξόκελν θόζηνο θαη’ άηνκν ή ζπλνιηθά, ην ζρνιείν ή νη ζπλνδνί εθπαηδεπηηθνί ή νη
καζεηέο δελ νθείινπλ λα αλαιάβνπλ ηα θόζηε γηα ηε δηαλπθηέξεπζε θαη ηε δηαηξνθή ηνπ νδεγνύ
ή ησλ νδεγώλ ηεο εθδξνκήο.
δ. αο ελεκεξώλνπκε επίζεο όηη πξηλ από ηελ αλαρώξεζε, ζα δεηεζεί από ηελ ηξνραία λα θάλεη
ηνλ πξνβιεπόκελν βάζεη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο έιεγρν.
5. Πέξαλ ηεο εκεξνκελίαο θαη ώξαο ιήμεο ηνπ δηαγσληζκνύ νπδεκία πξνζθνξά ζα γίλεηαη δεθηή.
Η επηινγή ζα γίλεη κε γλώκνλα ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα νηθνλνκηθά πξνζθνξά, ηε ζέζε ηνπ
μελνδνρείνπ θαη ηηο παξερόκελεο, ζε θάζε πεξίπησζε, ππεξεζίεο, έπεηηα από αξιολόγηζη πος θα
ππαγμαηοποιηθεί ζηιρ 08/02/2019, ζηιρ 12:30 ηο μεζημέπι, ζηο Γπαθείο ηος Γιεςθςνηή ηος
Γςμναζίος Λάππα .
Ο Γηεπζπληήο ηνπ Γπκλαζίνπ Λάππα
Ισάλλεο Σάηζεο
.

